ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------------ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากมูล นิธิส่ งเสริมโอลิ มปิก
วิชาการและพัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ส มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้ าฟ้ ากัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร์ (มู ล นิ ธิ สอวน.) ให้ เป็น ศูน ย์ของโครงการส่ งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจาทุกปี ในเขตภาคเหนือตอนล่ าง 8
จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิว เตอร์ สาขาชีววิท ยา สาขาเคมี สาขาฟิ สิ กส์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดาราศาสตร์
ม.ปลาย นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจาปีการศึกษา
2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิธีดาเนินการสมัครสอบ
1.1 การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ ก นั ก เรีย นต้ อ งลงทะเบี ย นทางระบบออนไลน์ เท่ า นั้ น ที่ เว็ บ ไซต์
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu ระหว่ า งวัน ที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 (ระบบออนไลน์ จะปิ ด รั บ
สมัครในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาๆ
ละไม่เกิน 2 ศู น ย์ อบรม ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้ งหมดจะเลื อกได้ ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม การสมั ครสอบในครั้งนี้
นักเรียนไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัครใดๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จะเรียกเก็บเอกสารหลักฐานการสมัคร
เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศเท่านั้น
1.2 นั กเรี ย นสามารถท าการสมัค รได้เพี ยงครั้งเดียว ไม่ ส ามารถแก้ ไขข้ อมูล เพิ่ มเติ มใดๆ ทั้ งสิ้ น
หลังจากได้ทาการยืน ยัน ในระบบแล้ว ในกรณีขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบให้นักเรียนทา
หนังสือผ่านทางโรงเรียนส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561
ทางผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ทาการแก้ไขข้อมูลให้เท่านั้น ซึ่งหากพ้นกาหนดจะถือว่านักเรียนไม่
ประสงค์แก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
1.3 การช าระเงินค่ าธรรมเนี ยมสมัครสอบ อันดับละ 100.- บาท โดยช าระผ่ านเคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น หากสมัครหรือชาระเงินค่า
สมั ค รสอบนอกเหนื อ จากระยะเวลาดั ง กล่ า ว จะถื อ ว่ า การสมั ค รสอบเป็ น โมฆะ และศู น ย์ สอวน.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบในทุกกรณี
-1-

1.4 กรณีโรงเรียน สมาคม หรือหน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนค่าสมัครสอบให้ ทางโรงเรียนติดต่อ
ทางหน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โทร. 055-963144 โดยทางคณะ
วิทยาศาสตร์จะออกใบเสร็จรับเงินในนามนักเรียนเท่านั้น
1.5 นักเรียนและโรงเรียนสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก และกาหนดการ จากทาง
เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu เท่านั้น (กาหนดการดังเอกสารแนบ)
2. การดาเนินการสอบ
2.1 ศูน ย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร จะดาเนิน การสอบคั ดเลื อก ในวัน ที่
26 สิงหาคม 2561 โดยจะดาเนินการสอบพร้อมกันทั้งหมด 8 สนามสอบ คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กาแพงเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก โรงเรียนนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร โรงเรียนวิทยานุกุลนารี จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
จ.สุ โขทั ย และโรงเรีย นอุตรดิ ตถ์ จ.อุต รดิตถ์ ซึ่ งแต่ ล ะสนามสอบจะมีจานวนที่นั่ งสอบตามที่ ศูน ย์ สอวน.
มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ ทราบก่อน
ล่วงหน้า
3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
ม.ต้น
ดาราศาสตร์
ม.ปลาย

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3
ในปีการศึกษา 2561 ทีเ่ กิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึง
30 ธันวาคม 2548
1. นักเรียนที่กาลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปี
การศึกษา 2561 ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นไป
2. ให้สิทธิ์สาหรับนักเรียนค่ายดาราศาสตร์ ม.ต้น 2/2560 เข้าค่าย
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จานวน 10 คน (เรียงลาดับคัดเลือกโดย
พิจารณาจากคะแนนสอบค่าย 2/2560)

จานวนรับ
35 คน
35 คน
สาขาดาราศาสตร์
ม.ต้น 2/2560
จานวน 10 คน
และรับจากการ
สอบจานวน 25
คน รวม 35 คน

ศูนย์ สอวน. ค่าย 1 วิชา..................โรงเรียน....................................
สาขาวิชา
ศูนย์อบรม
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
จานวนรับ
คณิตศาสตร์ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 35 คน
คอมพิวเตอร์ ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5 35 คน
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม
35 คน
ชีววิทยา
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ พิษณุโลก
35 คน
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
35 คน
เคมี
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
35 คน
ร.ร.นครสวรรค์
35 คน
ฟิสิกส์
นักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม
35 คน
หมายเหตุ: การฝึกอบรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 วิชา............................................
โรงเรียน.............................................จะทาการสอนโดยอาจารย์ของโรงเรียนทีผ่ ่านการอบรมจากส่วนกลาง
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4. เงื่อนไขคุณสมบัติการสอบคัดเลือก
นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจาปีการศึกษา 2561 ต้องตรวจสอบคุณ สมบัติของตัวเองให้
ครบถ้วน ทั้งนี้ ทางศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะนักเรียน
ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลังการดาเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว เท่านั้น หากพบว่านักเรียนผู้สอบผ่าน
การคัดเลื อกขาดคุณ สมบั ติ ห รือ เอกสารประกอบการสมัค รไม่ ครบ หรือไม่ต รงตามที่ก าหนด ศูน ย์ สอวน.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอคืนค่าสมัคร
สอบทุกกรณี
5. ขั้นตอนการสมัครสอบ
นักเรีย นที่ป ระสงค์จ ะสมัครสอบคัดเลื อก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทาง
เว็ บ ไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หั ว ข้ อ “สมั ค รสอบออนไลน์ ” ไม่ เว้น วัน หยุ ด ราชการ และ
นักเรียนผู้สมัครสอบจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน และวัน เวลา ที่กาหนดดังนี้
5.1 นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางออนไลน์เท่านั้น
5.2 เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกาหนดเลขที่สมัครให้ แก่
ผู้สมัครให้นักเรียนจาเลขที่สมัครนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบออกมา 1 ใบ แล้วนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.3 หลังจากที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ นักเรียนเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้เป็น
หลักฐานการชาระเงิน พร้อมแนบบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันในการเข้าห้องสอบ
5.4 หลังจากที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจาก
ธนาคาร โดยเงิ น ที่ ช าระจะต้ อ งเข้ า บั ญ ชี “โครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)” เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนติดต่อธนาคารเพื่อดาเนินการแก้ไข
ข้อมูล หากนักเรียนไม่ดาเนินการแก้ไขข้อมูล จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ
5.5 หลั งจากที่ ได้ ช าระค่ าธรรมเนีย มในการสมัค รสอบแล้ ว 2 วัน ท าการ ให้ นั ก เรียนตรวจสอบ
สถานะการสมัครสอบที่ เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หั วข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัคร
สอบ” โดยสถานะการสมัครสอบนั้นจะต้องปรากฎข้อความว่า “ชาระเงินแล้ว” ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนติดต่อผู้ดูแล
ระบบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ทันที
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับข้อมูล
การชาระเงินจากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
6. เงื่อนไขการสมัครสอบ
6.1 นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาๆละไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม ทั้งนี้ การสมัครสอบ
ทั้งหมดจะเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม โดยค่าสมัครสอบอันดับละ 100.- บาท
6.2 การสมั ครสอบตามขั้น ตอนข้างต้น ถือว่าผู้ ส มัครสอบเป็น ผู้ ล งลายมื อชื่อ และรับ รองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้น
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7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการ สอวน.
ประจาปีการศึกษา 2561” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากพบ
ข้อผิดพลาดใดๆ ให้ดาเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม
2561 หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ข้อมูล
8. ประกาศสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดาเนินการประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่ง
สอบ ทางเว็ บ ไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หั ว ข้ อ “สถานที่ ส อบและเลขที่ นั่ งสอบ ประจาปี
การศึกษา 2561” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบของ
ตนเอง หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ให้ดาเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ภายในวันที่
17 สิงหาคม 2561 หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ข้อมูล
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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